บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในครั้งนี้ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
สรุ ปผลการวิจัย
1. วัตถุประสงค์การวิจยั
2. สรุ ปผลการวิจยั
3. อภิปรายผลการวิจยั
4. ข้อเสนอแนะ
1. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นของการบริ หารงานด้านวิชาการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
1.2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา
2. สรุ ปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
2.1 สภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา เป็ นรู ปแบบทางการ และสภาพที่ควรจะเป็ น เป็ นรู ปแบบทางการและเพื่อนร่ วมงาน
2.2 รู ปแบบที่ได้จากการวิจยั ที่เหมาะสมสาหรับโรงเรี ยนโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา คือ รู ปแบบเป็ นทางการ – เพื่อนร่ วมงาน (Formal – Collegial Models)
3. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่ารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนก สามัญศึกษา คือรู ปแบบเป็ นทางการ – เพื่อนร่ วมงาน (Formal – Collegial Models) สามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
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3.1 สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนา
และส่ งเสริ มวิชาการ ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่าองค์ประกอบ
ด้านการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ น
รู ปแบบทางการ ซึ่งอาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา มีลกั ษณะการบริ หาร
องค์กรที่ข้ ึนอยูก่ บั คณะสงฆ์ซ่ ึ งมีระบบ ระเบียบปฏิบตั ิ มีข้ นั ตอนการสั่งการจากเบื้องบน ผูบ้ ริ หาร
ซึ่งเป็ นพระสงฆ์จึงบริ หารงานโดยอิงตามกฏระเบียบเป็ นหลัก
3.2 สภาพที่ควรจะเป็ นในการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนก
สามัญศึกษา
ด้านการวางแผนงานวิชาการ องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง
รู ป แบบที่ค วรจะเป็ น คื อ รู ป แบบเป็ นทางการ พบว่าสภาพที่ ควรจะเป็ นต้องการให้มี การกาหนด
จุดมุ่งหมายและจัดโครงสร้ างบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกสามัญศึกษาให้
ชัดเจน เช่ น การจัดท าขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิ บ ตั ิ งาน ทั้งนี้ เพราะการวางแผนงานและ
ระยะเวลาของงานวิชาการเป็ นเป้ าหมายหลักของการให้การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของโกศล
ศรี ท อง (2545: 88) พบว่าการปฏิ บ ตั ิ งานวิช าการนั้น ควรวางแผนกิ จกรรมและขั้น ตอนต่ างๆให้
ชัดเจนและถือว่าเป็ นภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบและงานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญที่สุดของหน่วยงานทาง
การศึกษา และมีความสาคัญเป็ นอันดับแรกที่ผบู ้ ริ หารและครู ตอ้ งให้ความสาคัญและให้ได้ตรงตาม
มาตรฐานของหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด และจุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้อ ัน จะส่ ง ผลถึ ง คุ ณ ภาพของ
สถานศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ Hoy , W. K., & Miskel (2005:273) ที่ ก ล่ า วว่ า รู ป แบบโรงเรี ย นที่ มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลต้องยึดจุดมุ่งหมายขององค์กรเป็ นหลัก
สาหรับองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภาวะผูน้ า รู ปแบบที่ควรจะเป็ น คือ
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน เพราะการทาหน้าที่ตามภาระงานทั้งสองด้านนี้ โดยเฉพาะด้านการวางแผน
งานวิ ช าการซึ่ งครอบคลุ ม ภาระงานเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นการสอน การใช้ น วัต กรรมต่ างๆ
ตลอดจนการจัดระบบในสายงานวิชาการเป็ นต้นล้วนจะต้องขอความร่ วมมือและได้รับความร่ วมมือ
จากสมาชิ กหรื อหน่ วยงานอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง ส่ วนด้านภาวะผูน้ า ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนต้องวางแผน
งานด้านวิชาการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและระเบียบต่างๆเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารและครู จึงต้อง
ใช้ภาวะผูน้ าแบบเพื่อนร่ วมงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนการเปิ ดโอกาสในการ
ตัดสิ นใจ รวมทั้งในการติดต่อประสานงานในด้านอื่นๆ
ด้านการบริ ห ารหลัก สู ตร องค์ป ระกอบด้านการก าหนดจุ ดมุ่ งหมาย การจัด โครงสร้ า ง
รู ป แบบที่ ค วรจะเป็ น คื อ รู ป แบบเป็ นทางการ เพราะหลัก สู ต รการศึ ก ษาของคณะสงฆ์ น้ ั น มี
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ความสาคัญที่ มุ่งพัฒนาพระภิ ก ษุ ส ามเณรให้ได้รับความรู ้วิชาการที่ ทนั สมัยและมี ประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระมงคล มหานาโม (2547: 2) ที่ พ บว่าหลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือในการ
แปลงจุดมุ่งหมายและนโยบายการศึ กษาของชาติ สู่การปฏิ บ ตั ิ ในสถาบันการศึ กษา หลักสู ตรจึง
เปรี ยบเสมือนหางเสื อ ที่ คอยกาหนดทิ ศทางให้การเรี ยนการสอน เป็ นไปตามความมุ่งหมายทาง
การศึกษา หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า หลักสู ตรเป็ นเครื่ องชี้ นาทางในการจัดความรู ้และประสบการณ์
ให้ แ ก่ ผู เ้ รี ย น ซึ่ งครู จะต้องปฏิ บ ัติ ต ามเพื่ อ พัฒ นาให้ ผูเ้ รี ย นได้รับ การศึ ก ษาที่ มุ่ งเน้น สู่ จุด หมาย
เดียวกัน หลักสู ตรจึงเป็ นหัวใจสาคัญของการศึกษา และเป็ นเครื่ องชี้ ถึงความเจริ ญของชาติ เพราะ
ถ้าประเทศใดมีหลักสู ตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการหลักสู ตร ก็
เชื่อได้วา่ คนในสถานศึกษานั้นย่อมมีความรู ้และศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่
สาหรับองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภาวะผูน้ า รู ปแบบที่ควรจะเป็ น คือ
รู ป แบบเพื่ อนร่ วมงาน เนื่ องเพราะในการบริ ห ารหลักสู ตรนั้นจะต้องมี ก ารขอความร่ วมมื อจาก
บุคคลและหน่วยงานภายนอกในการจัดทาหลักสู ตรหรื อประเมินหลักสู ตรต่างๆเพื่อพัฒนาหลักสู ตร
และต้องใช้ภาวะผูน้ าแบบเพื่ อนร่ วมงาน เพราะต้องมี การติ ดต่อ ประสานงาน รับฟั งความคิดเห็ น
ตลอดถึงการขอความร่ วมมือในด้านอื่นๆจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ าย
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง รู ปแบบ
ที่ควรจะเป็ น คือรู ปแบบเป็ นทางการ เพราะการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นการสนับสนุ นเพิ่มเติมให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ ค วามสามารถตรงตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ส มรรถนะอัน ส าคัญ และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ฉะนั้นจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของการจัดการเรี ยนรู ้จึงต้อง
อิงเกณฑ์ตามที่หน่ วยงานต้นสังกัดกาหนดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระชิน นิวงษา (2544: 32) ที่
พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตรงตามเป้ าหมายจะสามารถสร้างประสบการณ์แห่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้และจะช่ วยส่ งเสริ มและความสนใจแก่ผูเ้ รี ยนให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ส่ ว นองค์ป ระกอบด้า นสภาพแวดล้อ มภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน เนื่ องเพราะในการจัดการเรี ยนรู ้ น้ นั เป็ นการเปิ ดกว้างสาหรับทุกฝ่ ายเพื่อให้มีส่วนร่ วมใน
การจัดการเรี ยนรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมท า ร่ วมสร้ างสรรค์ เพื่อความหลากหลายอันจะนาไปสู่ การพัฒนา
ผูเ้ รี ย นและให้ ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู ้ ไ ด้อย่างหลากหลายตามสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการเรี ย นรู ้ และ
กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจะเกิดขึ้นได้ดว้ ยดี ผูน้ าจึงต้องมีภาวะผูน้ าแบบเพื่อนร่ วมงาน
ด้านการพัฒ นาและส่ งเสริ ม วิช าการ องค์ป ระกอบด้านการก าหนดจุ ดมุ่ งหมาย การจัด
โครงสร้าง รู ปแบบที่ควรจะเป็ น คือรู ปแบบเป็ นทางการ เพราะเป็ นการเพิ่มพูนคุณภาพทางวิชาการ
ในด้านต่ างๆ เช่ น การใช้หลักสู ตร การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ซึ่ งต้องพิ จารณาให้
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สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ โกศล ศรี ทอง (2543: 25) ที่พบว่าการพัฒนาและส่ งเสริ มงานด้านวิชาการเป็ นการ
พัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนแบบต่างๆ ให้แก่ครู และผูเ้ รี ยน รวมทั้งการจัดกิ จกรรมเพื่ อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมนักเรี ยนตามหลักสู ตรและการพัฒนาครู ทางด้านวิชาการ
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอเนก นิ มมานนิ รชร (2544: บทคัดย่อ) ที่ พบว่าประสิ ทธิ ผลในการ
บริ หารงานวิชาการในด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มงานด้านวิชาการนั้น คือครู และบุคลากรมีจานวน
เพี ย งพอและมี ค วามรู ้ ต รงกับ รายวิ ช าที่ ผู เ้ รี ย นต้อ งการหรื อ ขาดแคลน ซึ่ งเป็ นอี ก สิ่ ง หนึ่ งที่ จ ะ
สนับสนุนส่ งเสริ มให้งานวิชาการสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ส่ ว นองค์ป ระกอบด้า นสภาพแวดล้อ มภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน เพราะในการพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการนั้น ไม่สามารถบริ หารจัดการได้เพียงลาพังหรื อ
เพี ย งอ านาจการสั่ ง การเท่ า นั้ น จะต้อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจากเพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ จาก
หน่วยงานภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถจึงจะขับเคลื่อนงานวิชาการให้เกิดคุณภาพได้
ด้านการจัด สื่ อ การเรี ย นรู ้ องค์ป ระกอบด้านการก าหนดจุ ดมุ่ งหมาย การจัดโครงสร้ า ง
รู ปแบบที่ควรจะเป็ น คือรู ปแบบเป็ นทางการ เนื่องเพราะการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ คือเครื่ องมือส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้ทกั ษะกระบวนการและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ห ลัก สู ตรได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง สื่ อ ธรรมชาติ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
เทคโนโลยี และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ต่างๆสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระชิ น นิ วงษา (2544: 32) ที่
พบว่ า การใช้ สื่ อการเรี ย นรู ้ ใ นระบบการเรี ย นการสอนก็ เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ดังนั้น การใช้สื่อการเรี ยนรู ้จะได้ผลดี จึงขึ้นอยูก่ บั ทักษะของผูส้ อน
แต่ละคนและการใช้สื่อการเรี ยนรู ้จะได้ผลดีเพียงใดยังขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนด้วยซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เสน่ ห์ เจริ ญศักดิ์ (2547: 44) การใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่เตรี ยมไว้เป็ นการนาสื่ อการเรี ยนรู ้
และการสอนออกใช้ตามที่กาหนดในแผนการสอน โดยให้ผเู ้ รี ยนได้เห็น ได้ยิน และมีกิจกรรมร่ วม
ด้วยกันอย่างทัว่ ถึงกัน การใช้เสื่ อการเรี ยนรู ้ และการสอนนั้นต้องอาศัยทักษะและให้อยูภ่ ายใต้เวลาที่
กาหนดทั้งหมัน่ คอยสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้ รี ยนว่ามีการตอบสนองต่อสื่ ออย่างไร
ส่ ว นองค์ป ระกอบด้า นสภาพแวดล้อ มภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน เพราะในการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้น้ นั จะต้องอาศัยบุคคลที่มีทกั ษะความสามารถในการสร้าง
หรื อผลิต คิดค้น นวัตกรรมสื่ อที่มีคุณภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ การบริ หารแบบเพื่อนร่ วมงาน
จะสามารถติดต่อและประสานงานให้สาเร็ จได้ง่ายขึ้น
ด้านการวัดและประเมินผล องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้ าง
รู ปแบบที่ควรจะเป็ น คือรู ปแบบเป็ นทางการ เพราะการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ น้ นั ถือว่า

160

เป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้ผลการประเมินเป็ นข้อมูลและหมายถึงการปฏิบตั ิงาน
เกี่ ยวกับดาเนิ นการวัดผลประเมินผลการเรี ยน การสร้างเครื่ องมือการวัดผลการเรี ยน จัดทาเอกสาร
แบบฟอร์ ม เกี่ ย วกับ การวัด ผลและประเมิ น ผลให้ ถู ก ต้อ งและสารสนเทศที่ แ สดงพัฒ นาการ
ความก้าวหน้า และความส าเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตลอดจนข้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็ นแบบทางการเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ที่เป็ นข้อกาหนดของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐานสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โกศล ศรี ทอง (2543: 29) ที่พบว่าการวัดผลและประเมินผลเป็ น
กิจกรรมที่ต่อเนื่ องกับกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่ใช้ตรวจสอบว่าการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรเพียงใดและสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ กรุ ณา รามัญจิต (2548: 31)การวัดผลและประเมินผลนั้นครู ตอ้ งมีความรู ้และความชานาญใน
การวัดเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ในการวัดแต่ละครั้งและในส่ วนบกพร่ องที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข
ส่ ว นองค์ป ระกอบด้า นสภาพแวดล้อ มภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน เพราะในการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ น้ นั ต้องได้รับความร่ วมมือจากครู หลายฝ่ าย
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การบริ หารแบบเพื่อนร่ วมงานจึงจาเป็ นและสาคัญสาหรับภารกิจ
และองค์ประกอบในด้านนี้
3.3 รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มี
ความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ผูว้ ิจยั นาเสนอตามทฤษฎีรูปแบบการบริ หารของ Bush and Glover 6
รู ปแบบ ประกอบด้วย
1) รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
2) รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน (Collegial Models)
3) รู ปแบบการเมือง (Political Models)
4) รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
5) รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
6) รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)
ซึ่งมีองค์ประกอบการบริ หาร 4 ด้าน คือ
1) การกาหนดจุดมุ่งหมาย(Goals)
2) การจัดโครงสร้าง(Structure)
3) สภาพแวดล้อมภายนอก(Environment)
4) ภาวะผูน้ า(Leadership)

161

และภาระกิ จ การบริ หารงานวิ ช าการโรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา 6 ด้ า น
ประกอบด้วย
1) ด้านการวางแผนวิชาการ
2) ด้านการบริ หารงานหลักสู ตร
3) ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
4) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ
5) ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
6) ด้านการวัดและประเมินผล
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนของโรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ 1 จานวน 165 คน จากการสารวจสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นจากผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและครู ผูส้ อน การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ ได้
มาตรฐาน 4 แห่ งและการสนทนากลุ่ ม (Focus Group)โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ และได้เลือกรู ปแบบการ
บริ หารแบบเป็ นทางการและแบบเพื่อนร่ วมงาน มาประยุกต์ใช้ในลักษณะการผสมผสานกันและ
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอรู ปแบบการบริ หาร คือรู ปแบบเป็ นทางการ – เพื่อนร่ วมงาน (Formal – Collegial
Models)
ซึ่ งสอดคล้องกับสานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (2551) ที่ให้
ข้อเสนอในการพัฒนาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 ในการจัดการศึกษาใน
ลักษณะอย่างเป็ นทางการ ว่า ให้จดั การศึกษาตามจุดมุ่งหมาย พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ซึ่ งกล่าวถึ งการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุ ษย์ที สมบู รณ์ ทั้งร่ างกายจิตใจ สติ ปั ญญา ความรู ้ คุ ณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดารงชี วิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ทั้งด้านวิชาพระพุทธศาสนา ธรรมวินยั ภาษา
บาลี ด้านวิชาสามัญศึกษา ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ การอาชี พและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ สถานศึกษาควรทบทวนการจัดทา
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดและสอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา มีการ
นาข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกลงสู่ การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา กาหนด
ตัวชี้ วัด เป้ าหมายเชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพให้ ชัดเจน ตลอดจนวงระบบการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานให้ชดั เจน ควรเน้นให้มีการบันทึกหลังสอยเพื่ อนาไปสู่ การแก้ปัญหาที่แท้จริ ง ควรมีการ
นิ เทศติ ดตามอย่างต่ อเนื่ องเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรแบบกัล ยาณมิ ตร เพื่ อให้ได้ขอ้ มู ลมาพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบและข้อเสนอแนะในการบริ หารแบบ
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เพื่อนร่ วมงาน ว่า ควรแสวงหาความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย เพื่อจัดทาแผน โครงการ กิจกรรม ตลอดจน
ร่ วมประเมินผลและความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง
จัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญด้วนกิจกรรมโครงงาน บูรณาการ การแก้ปัญหา การฝึ ก
ทักษะกระบวนการคิดของผูเ้ รี ยน และกิ จกรรมที่ กระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ทั้งในการจัดการเรี ย นการสอนทุ ก รายวิชา และกิ จกรรมเสริ ม หลักสู ตรนอกเวลาเรี ยน โดยให้ มี
กิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเนื่องโดยกระตุน้ ให้ทุกคนร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับ Child (Child : 1998 อ้างในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2545 : 75) ที่ ให้ขอ้ เสนอว่า
รู ปแบบต้องมีลกั ษณะผสมผสานกันจึงจะมีความเหมาะสมสาหรับองค์กร สอดคล้องกับวัลลภ สุ ภิ
สิ งห์(2554:บทคัดย่อ)ที่พบว่ารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่ควรจะเป็ นมี 2 ลักษณะคือรู ปแบบที่เป็ น
ทางการและรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งต้องมีลกั ษณะผสมผสานกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของธงชัย
หลิมทิพย์ (2548:บทคัดย่อ)ที่วา่ รู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จดั การศึกษาแบบมีส่วน
ร่ วม ปั จจัยที่ส่งเสริ มความสาเร็ จประกอบด้วยการใช้ภาวะผูน้ า การสร้างความตระหนักในเป้ าหมาย
การทางานเป็ นทีม การตรวจสอบและประเมินผลงาน การปรับปรุ งและเผยแพร่ ผลงาน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของอุทยั บุญประเสริ ฐ(2543: 30) ที่วา่ การบริ หารโรงเรี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ควรกระจายอานาจเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดโครงสร้าง การจัดอัตรากาลัง
ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา สอดคล้อ งกับ แบบจาลองการบริ ห ารโรงเรี ย นเป็ นฐาน ของ Robertson and
Briggs ( 1998 : 27 – 47 )ที่ มี องค์ป ระกอบ 7 ด้านได้แก่ บริ บ ทโรงเรี ย น การจัดโครงสร้ างการ
บริ หาร กระบวนการตัดสิ นใจ กลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรี ยน พฤติกรรมของครู
ในโรงเรี ยนและคุณภาพของโรงเรี ยน
จากเหตุ ผลดังกล่าว แสดงให้เห็ นว่ารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่ผูท้ รงคุณวุฒิได้ เลื อกรู ปแบบการบริ หารแบบทางการ และแบบเพื่อน
ร่ ว มงาน เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นลัก ษณะการผสมผสานจึ ง สอดรั บ กับ แนวคิ ด และข้อ เสนอของ
นักวิชาการเกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนในบริ บทสังคมไทย
ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่าการบริ หารงานวิชาการในรู ปแบบเป็ นทางการและเพื่อนร่ วมงาน
(Formal – Collegial Models) มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ที่จะนามาบริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป
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4. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา ที่ เป็ นโรงเรี ย นขนาดใหญ่
สามารถนารู ปแบบไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการบริ หารของโรงเรี ยนให้เหมาะสมตาม
สภาพบริ บทของโรงเรี ยน
1.2 โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรี ยนขนาดกลางหรื อขนาด
เล็ก สามารถศึกษาแนวทางของการบริ หารงานตามรู ปแบบที่นาเสนอไปประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
โรงเรี ยน
1.3 มหาเถรสมาคม ซึ่ งควบคุมดูแลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
สามารถพิจารณาแนวทางการบริ หารตามรู ปแบบที่นาเสนอ เพื่อการพัฒนาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 รู ปแบบที่พฒั นาขึ้นยังมิได้มีการนาไปทดลองใช้ เพื่อดู ประสิ ทธิ ผลของการ
ใช้รูป แบบ ดัง นั้น ควรมี ก ารวิจยั เพื่ อ ศึ ก ษาติ ดตามผลสั ม ฤทธิ์ จากการใช้รูป แบบดัง กล่ าวกับ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
2.2 โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษาควรมี ก ารวิจ ัย และศึ ก ษาว่า
รู ปแบบที่ได้จากการวิจยั นี้ สามารถนาไปใช้กบั ภาระงานด้านอื่นได้หรื อไม่
2.3 โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา ควรมี ก ารวิ จ ัย และศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบรู ปแบบการบริ หารตามแนวคิดของนักวิชาการอื่น เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด

